
EcoThin 
 DO‘s & DON’Ts 

 
 

WAAROM ECOTHIN ? 
 Onschadelijk voor de gezondheid: Geen irritatie bij contact met huid of ogen. Niet corrosief. Na 

aanraking spoelen  met water. 

 Geurloos: Geen hoofdpijnen bij lange blootstelling. Geen sterke geuren meer in uw opslaglokaal. 

 Onbrandbaar: Geen opslag in brandvrij lokaal vereist. Geen zonering meer rond het produkt! 

 Onschadelijk voor het milieu: Geen speciale verwerking van het afval. Meegeven met verfresten. 

 Krachtiger: Verwijdert ook verfresten op roosters, steunen,… Verwijdert tevens ook vetten, oliën, 

inkten en lijmen! 

 Herbruikbaar: EcoThin mag niet weggegooid worden na gebruik. EcoThin blijft 6 à 9 maanden actief! 

 

DO’s (dingen die je moet doen) 
 

1. Alhoewel niet irritant, het gebruik van handschoenen is sterk aangeraden. 

2. In geval van spatten, net als bij andere chemische produkten, onmiddellijk overvloedig afspoelen met 

water. 

3. EcoThin is een vettig produkt. Daarom is het noodzakelijk om uw spuitpistool volledig te demonteren 

bij elke reiniging. Dit is noodzakelijk om ook de verfresten uit de kop van het pistool te verwijderen. 

4. Na reiniging van uw spuitpistool (of eender welk ander materiaal), overvloedig spoelen met water. 

Nadien, afblazen met perslucht. Voor spoelen en drogen moet u dus de techniek voor waterverven 

gebruiken. 

5. Bij het reinigen en drogen van uw verfpistool, vergeet de druppels rond uw manometer en 

koppelstukken niet!  

6. Tip: Indien u problemen heeft met de leidingen van uw pistoolreiniger, vervang deze dan door een  

brandstofleiding van autos (zwarte leidingen). 

 

DON’T (dingen die je niet mag doen) 
1. Vergeet uw spuitpistool niet overvloedig te spoelen met water na reiniging. Indien u dit niet doet 

riskeert u EcoThin druppels op uw voertuig te krijgen. In dit geval zal u ‘vlekken’ krijgen die net te 

verwijderen zijn. 

2. Het heeft absoluut geen zin om uw materiaal te drogen na reiniging met EcoThin, zonder eerst 

overvloedig te hebben gespoeld met water. EcoThin is vet en zal niet verwijderd worden. 

3. Het gebruikte vuile produkt van uw pistoolreiniger vooral niet weggooien. EcoThin is herbruikbaar en 

kan nog maanden lang tal van andere materialen reinigen zoals roosters, steunen,… 

4. Vermijd water in uw EcoThin bidon. Water is ideaal om het produkt te verdunnen of te verwijderen. 

Maar het betekent tevens dat hoe meer water er in uw EcoThin zit, hoe meer EcoThin verdunt en dus 

minder krachtig wordt. Tip: Vermijd het opslaan van EcoThin in de buurt van uw waszone. 

 


